
Už 22 rokov sme s Vami.
Vilka Košice, Prešov, Tatry-Spiš, Zemplín, spolu 120.000 výtlačkov mesačne.

Prajeme Vám krásne a veselé Prajeme Vám krásne a veselé 

Vianoce, do nového roku veľa zdravia, Vianoce, do nového roku veľa zdravia, 

spokojnosti, osobných a pracovných spokojnosti, osobných a pracovných 
úspechov a tešíme úspechov a tešíme 

sa na ďalšiu spoluprácu sa na ďalšiu spoluprácu 
v roku 2022v roku 2022
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Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

0940 776 203

materiál - prvotriedna kvalita
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Vilka Košice, Prešov, Tatry-Spiš, Zemplín,  
spolu 120.000 výtlačkov mesačne.
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Už 22 rokov sme s Vami.

Vilka Prešov - magazín 
pre bývanie, domov  
a lepší život
Číslo: 2021/12 – Vianoce
Vydané: 6.12.2021
Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde vo februári 2022
Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2022 v pláne 10 vydaní.

Zdarma pre obyvateľov rodinných 
domov v meste Prešov a zároveň 
mestá a obce distribučnej oblasti 
JUH. 

Vydavateľstvo, inzertné oddelenie:
Môj Východ s.r.o.
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09

info@vilka.sk,  0907 923 374

www.vilka.sk
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Bezplatne: 0800 500 954 

www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY    NÁHROBNÉ TABULE    CINTORÍNSKE DOPLNKY 

OBKLADY KRBOV    KUCHYNSKÉ DOSKY    SCHODY A SCHODISKÁ

Tel.: +421 915 873 738 

Benkovce 166, Benkovce

NAJLACNEJ IE  
POMNÍKY VO VA OM REGIÓNE
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DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

V ponuke aj stromčeky

rôznych druhov

Krbové kachle 
AMBASADOR LM
Bočné steny so schopnosťou akumulovať teplo a hrubý 
oceľový plášť - to je znak kvality a spoľahlivosti.

Sporák DOMINANT 70
Presklené šamotové ohnisko, smaltovaný poklop, elegantné 
madlá a hlboký plech na pečenie v príslušenstve,  presvedčí vás 
jeho kvalita!

CENOVÝ TRHÁK

699 €
800 €

6 kW

85x70x60 cm

120 mm

bočný, zadný, vrchný

126 kg

76 %

ľavý - 203748
pravý - 203749

Krásny dekoratívny veniec
čečina, so šiškami,  priemer 30 cm
64989534

650 €
Lampášik na sviečku
kovový, rozmery 14x9 cm, biely alebo červený,
na čajovú sviečku
64307305

330 €

CENOVÝ TRHÁK

299 €

9,5 kW

104x49x46 cm

118 mm

vrchný

82 kg

69%

203857

203858

PRIPRAVTE SA 
NA NAJKRAJŠIE 

SVIATKY 

www.kinekus.sk

PREŠOV Vihorlatská 1/A (pri OC MAX), 051 / 242 00 20, po@kinekus.sk

Žilina

Púchov
Martin

Ružomberok Poprad Prešov

Košice
Prievidza

Trenčín

NitraVajnory

Petržalka
2x Bratislava

12
150

zásobujeme
ďalších viac ako

1 150
obchodov

partnerských
obchodov

predajní
v SR

NAVŠTÍVTE NÁS V NAŠEJ PREVÁDZKE KINEKUS PREŠOV ALEBO V ĎALŠÍCH 11-tich PREDAJNIACH NA SLOVENSKU

www.kinekus.sk/partnerskeobchody
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 6.12. do 30.12.2021 alebo do vypredania skladových zásob. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. Dekorácie nie sú súčasťou výrobku.

Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá. Tovar do tejto akcie zabezpečuje KiNEKUS Veľkoobchod. Ak ste nedostali niektorý z akciových tovarov u predajcov, dajte nám to, prosím, vedieť – vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09.

UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. Prosím, informujte sa v predajni.
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Ako na to? Fúkanou izoláciou.
Na miesto realizácie dovezieme materiál 
balený  vo vreciach. Na špeciálny stroj 
umiestnený na dvore pripojíme hadicu 
dlhú 40m, ktorou dopravujeme – fúka-
me  materiál na požadované miesto. 
Napríklad do stropu, do strechy, rôznych 
stavebných dutín atď.   
Je viac druhov fúkanej izolácie. Bežne 
dostupné a používané sú fúkané vaty na 
báze skla napr. CLIMAGLASS W alebo, 
alebo CLIMASTONE. Prírodné izolácie na 
báze drevovlákna napr. CLIMAWOOD  a 
najčastejšie používané celulózové izo-
lácie napr. CLIMATIZER PLUS. Skladom 
držíme všetky uvedené druhy.
Ako sa zatepľuje strecha na „kocke“
Tieto domy majú nízku pultovú /spá-
dovú/ strechu. Pod takouto strechou sa 
nachádza spravidla veľmi nízka, ťažko 
prielezná povala.  Systém zateplenia 
spočíva v tom, že podlahu, na povale /
strop/ nafúkame rovnomernú  vrst-
vu izolácie spravidla 15 - 40 cm. Táto 
vrstva, bude účinne zabraňovať úniku 
tepla v zime a prehrievaniu domu v lete.  
Hlavná výhoda fúkanej izolácie spočíva 
v tom, že vieme zatepliť aj ťažko prístup-
né miesta, v najnižšej časti strechy. „Kde 
nevojde chlap, tam sa zmestí rúra .“  
Izoláciu môžeme fúkať, aj na staré vrstvy 
napr. na starú vatu, perlitové vankúše, 
škváru... Ak do strechy nie je žiadny ot-
vor, tak vám ho šikovne vyhotovíme. Pri 
týchto typoch striech, je taktiež  dôležité  
správne odvetranie. 

Zateplenie trámového stropu
Máte starší dom, s vysokou povalou? V 
takýchto domoch sú najčastejšie stropy 
drevené, trámové s dutinou vysokou 15 
- 20cm. Zriedkavo aj vyššou.  Na vrchu 
môže byť napr. škvarobetónový  poter, 
hlinená mazanina, heraklit, alebo iba 
holé dosky.  V strope, medzi stropnými 
hranolmi sa nachádzajú prázdne dutiny, 
ktoré sa priam pýtajú vyplniť tepelnou 
izoláciu.  Najjednoduchšie a najefektív-
nejšie, je nafúkať ich. Z celého stropu 
vyberieme, dve, tri, štyri... dosky. Nie 
je nutné rozobrať celý strop, ako pri 
zateplení klasickou vatou. Poter odstrá-
nime iba nad doskou, ktorú potrebujeme 
vybrať.  Po zateplení zostáva takáto 
povala naďalej pochôdzna, ďalej slúži 
ako skladový priestor.  Touto metódou je 
možné zatepliť aj podkrovia na starších 
domoch.

A skúsenosti? „Po nás príde poštárka s 
preplatkom za plyn.“
V domoch je citeľne teplejšie ihneď po 
realizácii. Kotol nezapína tak často, 
preto je nižšia spotreba plynu. Celkom 
sa odstráni, alebo sa výrazne obmedzí 
tvorba plesní v kútoch na strope. Táto 
metóda veľmi účinne zabraňuje pre-
hrievaniu stavieb v lete.  Dobre zatep-
lenú stavbu spoznáte podľa toho, že sa 
na streche udrží sneh.
Koľko to stojí? 
Za zateplenie bežného staršieho rodin-
ného domu, cca 100m2, v závislosti na 
type, hrúbke  izolácie, množstve príprav-
ných prác, sa kompletná cena fúkanej 
izolácie pohybuje okolo, alebo nad 
1.000,- EUR, čo predstavuje zlomok ceny 
zateplenia fasády, no úspora tepla je 
veľmi podobná.  Realizácia trvá spravi-
dla jeden deň.

V tomto článku sa zameráme na zateplenie stropov a striech, starších rodinných domov 
a budov. Dávno takéto zateplenie nikto neriešil, lebo energie boli lacné.  Predstavíme Vám 
najčastejšie prípady takého zateplenia.

Ing. Peter Beca
BECA IZOLÁCIE s.r.o. 
Hlavná 111/91, 076 14 Michaľany

0907 540 875 • beca@beca.sk
www.beca.sk

Cez nezateplený strop 
uniká najviac tepla

Autor článku:   Ing. Peter Beca, majiteľ  BECA IZOLÁCIE s.r.o.

Poznámka redakcie:  fi rma BECA IZOLÁCIE,  patrí medzi našich najstarších 
klientov a v našich novinách, inzeruje nepretržite od roku 2005.



OKNO, s.r.o. Už 12 rokov nielen pre Košice a okolie, 
ale pre celé východné Slovensko 
vykonávame kompletné kamenárske 
práce – plus výkopy, rovnako aj 
rekonštrukcie už existujúcich 
pomníkov.
Ponúkame prvotriedne žulové 
pomníky z kvalitného prírodného 
materiálu za bezkonkurenčné ceny a 
zároveň seriózny a poctivý prístup ku 
každému zákaznikovi.
Obhliadku a nacenenie Vám spravíme 
bezplatne. 
Ako bonus aplikujeme obojstrannú 
impregnáciu pomníka proti vode 
takisto zadarmo.
Kamenárske práce sme vykonali už  
v mnohých obciach a namontovali 
sme kvantum žulových hrobov.
Našou prioritou počas nášho  
12 ročného fungovania je ponúkať 
riešenia, ktoré budú preferovať 
vyváženosť medzi kvalitou tovarov, 
prevedením prác a ich cenou.
Budeme radi, ak si nájdete aj Vy cestu 
k nám a my sa Vám odvďačíme Vašou 
spokojnosťou.

KAMENÁRSTVO

www.oknosro.sk
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BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 535
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www.slovenskyreporter.sk

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús vo vnútri

www.oknosro.sk


